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A Rota do Petisco 2014 em 

Balanço 
 

A Rota do Petisco 2014 chegou ao fim no passado dia 12 de Outubro. Na 

memória ficaram cinco semanas de degustação dos sabores de Portimão, 

Alvor, Mexilhoeira Grande, Ferragudo e Silves, generosamente regados com 

muita animação e temperados com uma pitada de convívio e bons momentos 

entre amigos. Ora esta é uma realidade que também se pode traduzir em 

números, números esses que serão revelados na próxima sexta-feira, dia 31 de 

Outubro, durante a Festa de Encerramento da Rota do Petisco 2014, a qual 

decorrerá na Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, a partir das 21.00. 

Todos estão convidados a comparecer. E são muitas as boas razões para não 

ficar em casa. 

Primeiro, esta será uma oportunidade única para ficar a conhecer como 

decorreu a Rota do Petisco 2014 e o balanço dos resultados, além de ser 

convidado a partilhar as suas sugestões para que este evento melhore de ano 

para ano. Segundo, se foi um assíduo petiscador e validou o seu Passaporte 

da Rota bem recheado de carimbos, poderá ver se sexta-feira é realmente o 

seu dia de sorte. Afinal, no decorrer da sessão, serão sorteados os prémios da 

Rota, entre os quais visitas a adegas do Algarve com prova de vinhos, 

baptismos de vela, tratamentos de estética e cabeleireiro, e, para o maior dos 

petiscadores, o Prémio Rei do Petisco Hotéis Pestana.  

Os que aderiram às modalidades da Rota do Comércio e da Rota das 

Mercearias também ficarão a saber se foram os afortunados contemplados 

com um fim-de-semana num hotel em Sevilha, com duas entradas na Isla 

Mágica ou com um apelativo cabaz de mercearias. 

Mas a noite não vai ficar por aqui. Esta promete ainda muita animação e outras 

surpresas. O destaque vai para a inauguração da exposição “A Minha Marca 

na Rota”, composta pelos melhores trabalhos dos participantes na Rota da 

Ilustração e na Rota das Imagens, iniciativas promovidas por MODO e André 

Mota – Fotografia & Vídeo, com o apoio da Super Bock.  

Ficar-se-ão igualmente a conhecer os melhores entre os melhores, os quais 

serão também agraciados com prémios. A exposição “A Minha Marca na Rota” 

continuará patente na Casa Manuel Teixeira Gomes até ao dia 27 de 

Novembro. 

http://www.teiadimpulsos.pt/
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A Rota do Petisco 2014 foi uma iniciativa organizada pela Associação Teia 

D'Impulsos, em parceria com a Associação Alvorecer, as Juntas de Freguesia 

de Portimão, Ferragudo e Alvor, as Câmaras Municipais de Portimão e Silves, 

entre outras entidades. Para mais informações sobre este e outros projectos da 

Teia D'Impulsos, consulte o website www.teiadimpulsos.pt. 

 

Portimão, 27 de Outubro de 2014 

A Direção da Teia D’Impulsos 
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